
 Додаток №3 

до заяви № 07 від 20 лютого 2021р. 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника інституту громадянського суспільства  

ГО "Фонд дитячих, юнацьких та молодіжних конкурсів" 

для  участі в установчих зборах  з  формування  складу  громадської 

ради при Одеської обласної державної адміністрації   

 

Мітяєв Павло Володимирович, громадянин України 

Дата народження 07.01.1956 р. 

Місце роботи  Пенсіонер 

Освіта У 1979 році здобув вищу освіту 

в Ужгородському державному 

університеті за спеціальністю 

«Фізика напівпровідників». 

 

Трудова діяльність Установи та підприємства  

СРСР та м. Одеси 

 

Науковий степінь, вчене звання 

 (за наявності) 

- 

 

Нагороди, почесні звання 

(за наявності) 

- 

 

 

Досвід роботи  у виборних  органах 

 

- 

 

Посада в ІГС Заступник голови правління 

Контактна  інформація м. Одеса, вул. 

Пантелеймонівська, 12 

0672544732 

mpavel07@ukr.net 

Можливі напрямки роботи в громадській 

раді 

Культура та культурна 

спадщина, міжнаціональні та 

міжконфесійні відносини, 

економіка, освіта та наука. 

 

20 лютого 2021р. 

 
Делегований представник громадської організації П.В.Мітяєв                          

«Фонд дитячих, юнацьких та молодіжних конкурсів»

                        





 Додаток №6 

до заяви № 07 від 20 лютого 2021р.  

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 

      Я, Мітяєв Павло Володимирович, є заступником голови правління  ГО «Фонд дитячих,                                                                                 

юнацьких та молодіжних конкурсів» з дня заснування організації. 

      Ми прозора, зрозуміла і надійна організація.  

      У своїй діяльності ми незалежні від політичних партій і рухів.  

      Ми ініціюємо співпрацю в рамках культури і освіти, а також і в інших сферах некомерційного 

недержавного сектора в Одеській області та Україні.  

      Ми робимо свій внесок у поліпшення громадського іміджу і соціального впливу громадських 

організацій на розвиток громадянського суспільства.  

      Ми хочемо внести свій вклад в довгостроковий розвиток некомерційного сектора і 

систематично використовувати ноу-хау наших співробітників і партнерів.  

       Я беру активну і дієву участь в роботі організації, маю достатній досвід у взаємодії з 

громадянським суспільством і органами влади і управління. 

       Метою моєї участі в роботі громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації є:  

- Довести справами цінність діяльності, яку громадська рада повинна принести мешканцям 

Одеської області.  

- Партнерство - громадянське суспільство має працювати разом для створення гідних умов життя 

громадян Одеської області та України, тому буду сприяти об'єднанню всіх громадських 

організацій навколо громадської ради.  

- Знайомити і передавати цінності, бачення і місію своєї організації іншим зацікавленим сторонам: 

учасникам громадської ради, більш широкой спільноті громадських організацій.  

- Створювати умови і здійснювати дії для трансформації органів влади і управління в потенційних 

партнерів, союзників.  

- Втілювати наступне бачення у роботу громадської ради: "Якщо у людей формується до вас 

довіра, вони працюють з вами, підтримують вас - і якщо ви несете відповідальність перед ними, 

вони повинні зрозуміти, хто ви і чим займаєтеся."  

 

20.02.2021 р. 

 

Делегований представник громадської організації                                П.Мітяєв                                                        

«Фонд дитячих, юнацьких та молодіжних конкурсів»
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